Il Campo je dlažba s jasnou, tradičnou formou. Syntéza zo zdanlivej prírodnosti a technickej perfekcie je
dôvod pre vysokú prispôsobivosť tejto dlažby k svojmu okoliu. Taktiež je dimenzovaná na vysoký pochôdzny
a pojazdný komfort. V sivo-antracitovo zafarbenom vulcano alebo v žlto-žltohnedej jura sa Il Campo
optimálne prispôsobuje svojmu okoliu.
Farebné vzory:

vulcano (sivo-antracitová melírovaná),
kartáčovaný povrch

jura (žlto-žltohnedá melírovaná),
kartáčovaný povrch

vulcano (sivo-antracitová melírovaná),
bez kartáčovania

Použitie

Know-how

jura (žlto-žltohnedá melírovaná), bez
kartáčovania

Charakteristika
dlažbový systém s nášľapnou vrstvou
z tvrdého kameniva s kartáčovaným
povrchom a bez kartáčovania
zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
odolnosť voči UV žiareniu
mrazuvzdornosť a odolnosť voči
soliam
veľká rozmanitosť tvorby vzorov
vďaka navzájom zosúladeným
prvkom
kombinovateľnosť s inými dlažbovými

terasy
Vlastnosti produktu
záhrady
záhradné chodníčky a cestičky okolo
domu
príjazdové cesty ku garáži
Ďalšie informácie
parkoviská
námestia
pešie zóny
vnútorné dvory
chodníky a pod.
Produkt má technológiu škár
Einstein (platí pre Il Campo kombi)

protišmyková
Il Campo kombi má technológiu
škár Einstein

Formáty

Il Campo - dlažba
hrúbka: 8 cm
povrch: kartáčovaný
farba: vulcano, jura
formáty: 15 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 15 cm
Pochôdzne, vhodné na pojazd osobným aj nákladným autom

Il Campo kombi so systémom Einstein
hrúbka: 6 cm
povrch: bez kartáčovania
farba: vulcano, jura
formáty:
20 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 10 cm
Pochôdzne a vhodné na pojazd osobným autom

Il Campo kombi so systémom Einstein

Skladba jednej vrstvy:
rozmer 20 x 15 cm - 16 ks
rozmer 15 x 15 cm - 16 ks
rozmer 15 x 10 cm - 16 ks
1 vrstva = 1,08 m2.
Najmenšie odberové množstvo výrobku Il Campo kombi 6 cm a 8 cm je 1 vrstva.Objednávka jednotlivých formátov
nie je možná!

DLAŽBA

Il Campo kombi vulcano, bez kartáčovania.

Il Campo kombi jura, bez kartáčovania.

Il Campo dlažba, jura, kartáčovaný povrch

Il Campo dlažba jura, kartáčovaný povrch.

